Revija za kriminalistiko in kriminologijo / Ljubljana 70 / 2019 / 2

Revija z majhnega jezikovnega območja, ki se je
v nekaj desetletjih zavihtela med najbolj priznane
revije v svetu
Tatjana Bobnar1

Revija za kriminalistiko in kriminologijo je najstarejša revija s tega področja tako pri nas kot v širši regiji. Njena bogata, skoraj zavidljiva 70-letna tradicija je okrepila zanimanje za
kriminalistiko in kriminologijo ter druge sorodne vede, kot so
penologija, viktimologija in pravo, in jih približala ne le strokovni, temveč tudi laični javnosti. Še več, te vede je uspešno
povezala tudi z drugimi naravoslovnimi in družboslovnimi
znanostmi ter tako prakso preiskovanja kriminalitete povzdignila na raven večdisciplinarnosti.

haja s tako majhnega jezikovnega območja, kot je Slovenija.
Zaradi kakovosti objavljenih člankov je postala svetovno
prepoznana. K temu je ves čas prispevala tudi premišljena
uredniška politika. Glavni uredniki so bili vedno direktorji
kriminalistične policije, torej praktiki, odgovorni uredniki pa
teoretiki. Ta tradicija sodelovanja se nadaljuje tudi danes, s
tem, da sta od 2015 dalje glavna urednika generalni direktor
policije in predstavnik akademskega okolja s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru.

V vseh teh letih je bilo v reviji objavljeno nepregledno
število znanstvenih in strokovnih člankov. Ti so poskrbeli za
prenos znanja, ki bi brez objave ostalo skrito očem javnosti,
sčasoma pa morda tudi za vedno izgubljeno.

In kaj želimo reviji v prihodnosti? Zaradi izjemno hude
konkurence na področju komunikacijskih virov si želimo,
da bi ohranila svojo naklado ter visoko in prepoznavno vsebinsko kakovost in da bi dosegala še boljše faktorje vpliva ter
čim večjo vključenost člankov v različne spletne baze. Morda
bo nekoč postala vodilna revija s področja kriminalistike in
kriminologije. Ali nam bo to uspelo, bodo presodili čez 70
let. Do takrat pa naj nas spremlja misel čilskega pesnika in
nobelovca Pabla Nerude: »Malo znanja naredi ljudi ohole, veliko pa – zmerne. Zato prazno klasje napihnjeno dviga glavo,
polno pa se skromno sklanja k zemlji.«
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Znanje se v policiji prenaša na različne načine, med katerimi prevladujejo formalizirane oblike izobraževanj in usposabljanj. Nekaj znanja in izkušenj iz prakse se ujame tudi v
člankih, knjigah in drugih tiskanih publikacijah, za katere se
sicer ugotavlja, da v sodobni družbi, ki so jo preplavili spletni mediji in družbena omrežja, izgubljajo svoje bralce. Kljub
temu ali prav zato ostajajo tiskane publikacije eden redkih sistematičnih, preglednih predvsem pa dragocenih ohranjevalcev in zakladnic znanja.
Zato je izjemno pomembno, da ima kriminalistična stroka svojo periodično revijo, v kateri se združujeta znanje praktikov, ki vsakodnevno skrbijo za preprečevanje, odkrivanje in
preiskovanje čedalje naprednejših oblik kriminalitete, in znanje teoretikov, ki s poglobljenimi znanstvenimi članki pripomorejo k širjenju teoretičnih spoznanj in njihovemu prenosu
v prakso.
Prav prepletanje teorije in prakse je v sedmih desetletjih
izhajanja revije postalo njen zaščitni znak in jo uvrstilo med
najbolj priznane revije v svetovnem merilu. To je razvidno
tudi iz faktorja vpliva in vključenosti povzetkov znanstvenih
člankov v različne spletne baze (Web of Science). Reviji je
uspelo nekaj, kar uspe le malokateri reviji, še posebno če pri-
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